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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az olasz televíziós csatornákon a hangos háttérzene miatt gyakran 
alig hallható a gyógyszerreklámokban kötelezően elhangzó figyelmeztetés. Ezenkívül olyan 
gyorsan hadarják el a szöveget, hogy az még a jó hallásúak számára sem érthető. A 
figyelmeztetés írott változatát ráadásul nagyon kicsi betűkkel jelenítik meg, és gyakran a 
televíziós csatorna logója is belelóg a szövegbe. A petíció benyújtója szerint más országokban 
(Németországban, Spanyolországban) egyértelműen és érthetően sugározzák a 
gyógyszerekkel kapcsolatos figyelmeztetéseket.  A petíció benyújtójának álláspontja szerint 
az olasz televízióállomások tudatosan figyelmen kívül hagyják azt, hogy a gyógyhatású 
készítményeknek nem kívánt, sőt káros hatásuk is lehet. A petíció benyújtója meg szeretné 
tudni, hogy a vonatkozó olasz jogszabályok összhangban vannak-e az uniós szabályokkal, 
illetve a fogyasztóvédelmi elvekkel.

2. Elfogadhatóság
Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. február 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. május 15.

A Bizottság észrevételei

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek reklámozását elsősorban a 2001/83/EK irányelv 
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(„az irányelv”) 86–100. cikke szabályozza. A nyilvános reklámozás csak rendelvény nélkül 
kapható gyógyszerek (szabadon forgalmazható gyógyszerek) esetében engedélyezett; az 
irányelv 88. cikkének (1) bekezdése tiltja azoknak a gyógyszereknek a nyilvános 
reklámozását, amelyek csak orvosi rendelvényre kaphatók.

A irányelv 89. cikkének (1) bekezdése szerint a gyógyszerek nyilvános reklámozását úgy kell 
összeállítani, hogy egyértelmű legyen a közlemény reklám jellege és az, hogy a termék 
gyógyszer. A reklámnak tartalmaznia kell a gyógyszer nevét, valamint a közönséges nevét, 
amennyiben a gyógyszer csak egy hatóanyagot tartalmaz, a gyógyszer helyes használatához 
szükséges információkat, továbbá egy kifejezett és jól olvasható felszólítást a 
betegtájékoztatón, illetve a külső csomagoláson található használati utasítás gondos 
áttanulmányozására. 

Az irányelv nem tesz kivételt a gyógyszerek televízión keresztül történő nyilvános
reklámozására vonatkozóan. Ezért a gyógyszerek televízión keresztül történő nyilvános 
reklámozásakor a fent említett előírásoknak meg kell felelni.

A gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos előírások érvényre juttatása a tagállamok feladata. 
E tekintetben az irányelv 97. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a gyógyszerek reklámozásának felügyeletére megfelelő és 
hatékony eszközök álljanak rendelkezésre. 

Következtetés

A petíció benyújtója sérelmezi, hogy az irányelv által előírt tájékoztatás az olasz televíziós 
csatornákon sugárzott gyógyszerreklámokban megjelenik ugyan, de olyan módon, hogy az a 
petíció benyújtója szerint alig észlelhető. Azt kérdezi, hogy ez összhangban áll-e a közösségi 
jogszabályokkal.

Míg a gyógyszerekkel kapcsolatos hatályos jogszabályok a csak orvosi rendelvényre kapható 
gyógyszerek nyilvános reklámozását kifejezetten tiltják, az e kategórián kívül eső (szabadon 
forgalmazható) gyógyszerek reklámozásának esetében a 2001/83/EK irányelv előírásainak 
kell megfelelni. A fent említett tiltásra tekintettel abból kell kiindulni, hogy a szóban forgó 
reklámok szabadon forgalmazható gyógyszerekre vonatkoznak.

A gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos közösségi jogszabályok érvényre juttatása a 
tagállamok feladata. A Bizottság eddig nem kapott olyan jelzéseket, amelyek szerint 
Olaszországban problémák merülnének fel az érvényre juttatás tekintetében.

A Bizottság a most kapott információk alapján felveszi a kapcsolatot Olaszországgal, hogy 
kifejezze a petíció benyújtója által leírt aggályokat, és tájékoztatást kérjen az ügyben.

A Bizottság továbbá fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a Bizottság 2008. december 10-
én a 2001/83/EK irányelv módosítására irányuló jogalkotási javaslatot fogadott el a 
betegtájékoztatásra vonatkozóan. A javaslat harmonizált jogi keretet ír elő a vényköteles 
gyógyszerekre vonatkozóan a forgalombahozatali engedély jogosultjai által a nyilvánosság 
részére nyújtott, nem promóciós célú tájékoztatás tekintetében, fenntartva a nyilvános 
reklámozás tilalmát. A vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos bizonyos típusú információk 
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bizonyos kommunikációs csatornákon keresztül a nyilvánosság körében terjeszthetők, 
amennyiben megfelelnek a részletesen meghatározott minőségi követelményeknek. A 
tagállamok gondoskodnak az információk terjesztésének ellenőrzéséről, valamint a 
rendelkezések megsértésének szankcionálásáról.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

Az előző közleményben leírtaknak megfelelően a Bizottság 2009. március 27-én küldött 
levelében felvette a kapcsolatot az olasz hatóságokkal, hogy megossza velük a petíció 
benyújtója által leírt aggályokat, és tájékoztatást kérjen az ügyben.

2009. május 27-én kelt válaszában Olaszország megállapítja, hogy a 2006. április 24-én 
elfogadott 219. sz. törvényerejű rendelet 113-118. cikke létrehozza az öngyógyszerezési 
termékek nyilvános reklámozásának jogszabályi keretét, amely maradéktalanul megfelel a 
2001/83/EK irányelv rendelkezéseinek. Olaszország kifejti továbbá, hogy a nem egyértelmű, 
illetve túl gyorsan elhangzó figyelmeztetésekről kapott bejelentések nyomán miniszteri 
rendeletet adtak ki, amely rendelkezik többek között a Carabinieri egészségvédelmi egysége 
által történő fellépésről, amely szervezet bejelentés alapján vagy akár saját kezdeményezésre 
jogsértésre vonatkozó értesítést küldhet, és érvényesítheti a fenti 219. sz. törvényerejű 
rendeletben előírt szankciókat. Így az olasz válasz szerint folyamatosan ellenőrzik a kötelező 
figyelmeztetésekre vonatkozó rendelkezések esetleges megsértését, és az ilyen eseteket 
szankcionálják.

Következtetés

Az öngyógyszerezési termékek nyilvános reklámozására vonatkozó olasz jogszabályok a jelek 
szerint összhangban vannak a 2001/83/EK irányelv rendelkezéseivel. Ennek részeként életbe 
léptettek egy ellenőrzési mechanizmust, amelynek alapján lehetőség van az említett 
rendelkezéseknek történő megfelelést biztosító fellépésre, ideértve a büntetések kiszabását is. 
Ez az ellenőrzési mechanizmus olyan esetekkel kapcsolatos bejelentések nyomán született, 
ahol a figyelmeztetések nem voltak elég egyértelműek, vagy túl gyorsan hangoztak el. 

Az Olaszországtól kapott információk alapján az is megállapítható, hogy a 2001/83/EK 
irányelv 89. cikke alapján az illetékes olasz hatóságok felügyelik, vajon az olasz televízióban 
sugárzott gyógyszerreklámokat kíséri-e a reklámozott termék gyógyszer jellegéről tájékoztató 
információ. A hatályos olasz, és következésképpen európai gyógyszerészeti jogszabályoknak 
való megfelelés bármilyen hiánya esetén megfelelő intézkedésekre kerül sor.


